
Høstferien på Lusetjern AKS 2022 
 

Mandag 3/10 Tirsdag 4/10 Onsdag 5/10 Torsdag 6/10 Fredag 7/10 

Skogstur med bål Tusenfryd/Kino 

 
Matlaging og Bålkos i 

Atriet 
BUSH Tur til Popsenteret med 1+2 trinn,  

og Tøyen-Museene med 3+4 trinn 

Oppmøte senest kl 10 Oppmøte senest kl 9:30 Oppmøte senest kl 10 Oppmøte senest kl 9:30 Oppmøte senest kl 10 

Vi drar på oppdagelsesjakt i 
skogen kl 10:30 
Det blir orientering, 
spikking, sporfinning og 
forskjellige leker. 
Vi tenner bål som barna kan 
få grille over hvis de har 
med grillmat. 
 
 
Vi er tilbake på AKS senest 
kl.14 
 
 
 
 
Husk mat og drikke til to 
måltider.  
 
 
 
De med Gratis deltidsplass 
kan benytte AKS denne 
dagen. 

Fjærdis skal i dag til Tusenfryd.  
Vi tar 9:45 bussen fra Åstun. Vi 
spiser matpakke når vi 
kommer fram.  
Parken åpner kl 11. 
(se egen info sendt) 
tilbake fra Tusenfryd ca kl 16 
 
Vi andre skal på Kino på 
kolben. Vi går fra AKS kl 9:30. 
Vi spiser matpakke når vi 
kommer fram. Filmen 
begynner kl 10:30 
vi er tilbake fra Kolben Kino ca. 
14  
 
Husk mat og drikke til to 
måltider.  
 
 
De med Gratis deltidsplass 
kan benytte AKS denne 
dagen. 

Matlaging på AKS-kjøkkenet i 
dag. 
 
Vi lager Høstsuppe sammen 
av høstens grønnsaker, fra 
blant annet gården, som vi 
koker i bålpanna i Atriet.  
Vi lager også pinnebrød som 
barna kan grille over bålet  
 
 
 
Husk mat og drikke til ett 
måltider.   

Vi går til BUSH, Klubbhuset på 
Åsbråten kl 10 
 
Der får vi leke oss rundt og bli 
kjent på klubben 
 
Vi går tilbake til AKS kl 12 
 
 
 
 
Husk mat og drikke til to 
måltider.  
 

Vi går fra AKS kl 10:15 til Holmlia togstasjon. 
 
Vi skal med Nordpolbarna til Popsenteret 
og ser forestillingen «Rockerikke rydder 
opp» kl 12. 
I forestillingen får elevene oppleve hvordan 
musikk kan sette dem i ulike stemninger. 
Elevene inviteres inn i et univers fylt av 
fantasi, humor og undring, og møter 
sokketrollet RockeRikke som leter etter en 
forsvunnet bamse. 
 
Vi skal med Sydpolbarna til 
Nasjonalhistorisk museum på Tøyen: 
Arkeologisk, Geologisk og Botanisk kl 12 
Vi skal besøke de forskjellige museene i 
parken og se på alt det spennende og flotte 
de har i utstillingene sine 
 
Vi regner med å være tilbake til 15. 
 
Det blir utedag mye av dagen, så husk gode, 
varme og tørre klær/sko-støvler. 
 
Husk mat og drikke til to måltider 


